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  4102 އޮކްޓޯބަރު          ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(                                          
 

 ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 4102  ުހުރީ މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓްސެޕްޓެމްބަރ  އެވެ.+ 40.0%ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ  ގެމަހު އޮކްޓޯބަރ 

 ގައެވެ. -0000% މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ އޮކްޓޯބަރު ށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަ+%0000

 .ގައެވެ +0000މަހު ހުރީ % ސެޕްޓެމްބަރމިއަދަދު 
 

o 3410 ެސެޕްޓެމްބަރ  މަތިވެފައެވެ. +08.0ޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން ރޭ އާއި ހަމައަށް އޮކްޓޯބަރު  ގެ 2410އިން  އޮކްޓޯބަރު  ގ

 އަށެވެ. +0040% ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީއަށް  4102ސެޕްޓެމްބަރ  ން 4103
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މައިގަނޑުމަހު  އޮކްޓޯބަރު 

 

o  ުތަރުކާރީގެ ، +(0000)%ބާވަތްތައް  މަހުގެ ތެރޭގައި ތްތަކުގެވަގޮސްފައިވާ ބާމައްޗަށް ގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަނޑު އޮކްޓޯބަރ

 ހިމެނެއެވެ. +(.0.3%) ގޭގެ ކުލި  އަދި +(0.8.)% ބާވަތްތަށް
  

o ުސައިކަލު، (-0.10%) އަގުު ގެކަރަންޓް ތެރޭގައި ކުގެވާ ބައިތަގޮސްފައިދަށަށް މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު  އޮކްޓޯބަރ 

 . ހިމެނެއެވެ( -0008)%ބޭހުގެ ބާވަތްތަކުން  ( އަދި -...0%މޭވާގެެ ބާވަތްތައް )، (-00.0)% ބާވަތްތައް ތެލުގެ، (-00.4)%

  
 

 4103 އޮކްޓޯބަރު

   އިން 

  4102 އޮކްޓޯބަރު 

 އަށް  

  4102ސެޕްޓެމްބަރ 

 އިން

  4102އޮކްޓޯބަރު 

 އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަށް  އަށް
 މިންވަރު އިތުރުވި އިތުރުވި މިންވަރު

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  7870 78.0      
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 48.0 2.36-     
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  48.0 38.7 
 4840-  އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  4800 
 .80. 4803-  ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 
 ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި ފަރުނީޗަރ އަދި  .0.2- 4870 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  .0.0- .780 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.37- 840. 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 870. 
  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 4.60- 4800 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 .080 
 ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި  .0.0- 0830 
  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި .0.0- 0.37 
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 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.00- ..08
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  .0.0 ...1- 
ނޑު  0866 .3.0-   މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  4870 ..78 
  

 ރޭޓްއެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން 

 

 

 (+48.0)% :ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

 

 2410 ެރޭޓަކީ  ބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންޅިރާއްޖޭގެ ކާމު މަހުއޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 ކަޅުބިލަމަސް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މައްޗަށްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ +%0084

 ކާށި ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށްމިބައިން އަގު ( ހިމެނެއެވެ. +0.0.%) ފިޔާ، (+..00.)% ކެރެޓް، (+.4.2)%

 ންނެވެ.  (-80.8)%އަދި ޓޮމާޓޯ  (-.00.)% ގިތެޔޮމިރުސް( -8048)%
 

 4103  ެކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 ދަށްވެފައެވެ. -000.%

 

 

 (+6.11)%ބައި:  މަހުގެ

 

 2410 ެ0000% އަކީރޭޓްއިންފްލޭޝަން ބައިގެ  މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުއޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ+ 

+( އަދި 40.0)%މައްޗަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  މިބައިގައި ހިމެނޭމިގޮތުން އެވެ. 

ފަރުމަސް އަދި ، (-.000%ދަޅުމަސް )ގައި ދަށަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ މިބައިން އަގު+( ހިމެނެއެވެ. .0.3%ވަޅޯމަސް )

 ހިމެނެއެވެ. ( -000.)%
 

 4103  ެވަނީ  -0008%އިންފްލޭޝަން  ބައިގެ މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުއޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި އޮކްޓޯބަރު ގ

 ދަށްވެފައެވެ.

 

 +(6..0)%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: 

 

 2410 ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާ މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރޯފޯއް  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ+ %0080

 +( މައްޗަށް ދިއުމުންނެވެ. 2..4)%ވިއްކާ އަގު 
 

 4103  ެެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާ އަޅާބަލާއިރުމަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 .ގޮސްފައެވެމައްޗަށް  +0.0.%
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 (+0.60)%ންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި: އަ

 
 2410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީމައްޗަށް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  +.000%ރޭޓަކީ 

ށަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ދަ މިބައިން އަގު+( ނެވެ. 0.0.%ޖީންސުން ) ފިރިހެނުންގެ+( އަދި ...0%)ފިރިހެނުންގެ ގަމީސް 

 ހިމެނެއެވެ.( -...0%ފިރިހެނުންގެ ފަޓުލޫން )ގައި ތެރޭ
 
 4103  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 ވެފައެވެ.ދަށް -...0%ވަނީ 
 

 (+0.00)%ބައި:  ތަޢުލީމްގެ
 

 2410 ެއެއްވެސް  ށްބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

  ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 
 4103  ެ008.%އިންފްލޭޝަން ވަނީ  ގެބައި ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ+ 

 އަށް މަތިވެފައެވެ.

 

 +(0.00%މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )

 
 2410 ެރޭޓަށް އިންފްލޭޝަން  ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުވާ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

  އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެް ނުވެެއެވެ.
 

 4103  ެންފްލޭޝަން ވަނީއި ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ 

 މަތިވެފައެވެ.  +.00.%

 

  (-0.00%ޚިދުމަތުގެ ބައި: ) އެހެނިހެން މުދަލާއި

 

 2410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ 

ދަށަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައިގައި ހިމެނޭމި އެވެ. -.000%އަކީ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

 ( ހިމެނެއެވެ.-..00)%ބޮޑީސްޕްރޭ 
 

 4103  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  އަޅާބަލާއިރުމަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 މަތިވެފައެވެ. 00.0% އިންފްލޭޝަން ވަނީ 

 

 

  (-0.60)%ބައި:  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ
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 2410 ެބައިގެ ރެސްޓޯރަންޓްހޮޓާ، ކެފޭ އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ 

ދަށަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކުރީ އިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ -0.12%އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 

 .( ގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމުންނެވެ-0.83%ކޮފީ )
 

 4103  ެހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 މަތިވެފައެވެ. +..0.%އިންފްލޭޝަން ވަނީ 
 

 (-0.00%) ރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި:ފަ

 

 2410 ެބައިގެ ސާމާނުގެ ހިފާގެންގުޅޭ އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރ މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު   ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ 

ތަކީި އެނދު އަގު ދަށަށް ދިޔަ ބާވަބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭއެ -0.22%ރޭޓަކީ އިންފްލޭޝަން 

 ( ންނެވެ. -8..0)%
 

 4103  ެސާމާނުގެ ބައިގެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +.0.3%އިންފްލޭޝަން ވަނީ 

 

 (-0.10)%ބައި:  ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެކު
 

 2410 ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 ހިއްސާކޮށްފައިވާދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ހިމެނޭއެވެ. މިބައިގައި  -.000%ރޭޓަކީ 

ޕިއުޓާރ މަދަރބޯޑު ކޮމްގައި މައްޗަށް ދިޔަ ބައިތަކުގެ ތެރޭ މިބައިން އަގު ( ންނެވެ.-0008)%ޓީވީ ، (-..00)% ލެޕްޓޮޕް ތްތަކަކީީބާވަ

  ހިމެނެއެވެ. (+0080)%ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތުގެއަގު 
 

 4103  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 އަށް މަތިވެފައެވެ. +...0%ވަނީ 

 

 (-0.00)%ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: 

 

 2410 ެއިންފްލޭޝަން  ބައިގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރާއްޖޭގެމުޅި  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 އަދި، (-.00.8%) ޒެންޓަލްގޮސްފައިވަނީ ދަށައް  އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު -..00%ރޭޓަކީ 

 ހިމެނެއެވެ.( +.000)% ސްޓްރެޕްސިލްގައި ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭދިޔަ  މައްޗަށް މިބައިން އަގުންނެވެ.  (-....%) ބަނޑުގެ ސްކޭނު
 

 4103  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +.%004
 

 

 (-0.60)%ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: 
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 2410 ެކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ ، ގޭގެ ކުލި، ފެން މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

އަދި ، (-1..0%ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަރަންޓް )މިގޮތުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެވެ.  -.000%އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
 ހިމެނެއެވެ.+( .000)%ގޭގެ ކުލި ގައި މައްޗަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ މިބައިން އަގު. ( އިންނެވެ-00.8)%ކައްކާ ތެޔޮ 

 
 4103  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 .މަތިވެފައެވެ +8...%އިންފްލޭޝަން ވަނީ 
 

 

 (-6.01)%ފަތުރުގެ ބައި: ދަތުރު
 

 2410 ެރޭޓަކީމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ 

އަދި ، (-00.4%ސައިކަލް )ދިޔުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްއަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައިގައި ހިމެނޭމިއެވެ.  -3..%0
  .ނެވެން( -0000)% ޕެޓްރޯލް
 

 4103  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  4102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 .މަތިވެފައެވެ +000.%

 

 

 

  ެއިންފްލޭޝަންރޭޓްމާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގ 

 އޮކްޓޯބަރު  އިން 4102ސެޕްޓެމްބަރ 

 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް އިންފްލޭޝަން 4102

 މިންވަރު އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް  

  
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.70 0.40-

 
  

  
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0..0 48.4

 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0800 4837

 
4803-  އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  4866 

 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި .0.4- 0.03-

 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  .0.7- .0.0-

 
0847-  ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  .0.3 

 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  4..0- .0.6-
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 ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިމުވާސަލާތީ  0.00 0.00
 

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 4.70- ...0-
 

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
 

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.70-
 

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި .0.0 0.40-
 

  
  

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  .0.0 0.70-
 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  .084 4804
 

ނޑު  7804 4800  މަހުގެ މިންގަ
 

  ގޭގެ ކުލި  4873 0.00

 

 

 2410 ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  .000%އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  ލޭގެމާ މަހުު އޮކްޓޯބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރ ގ

 ގައެވެ.  -.0.2%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ 
 

 

 އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު.މަހު އޮކުޓޯބަރ އަހަރު ވަނަ  4102އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ސެޕްޓެމްބަރ ގެ 4102

 

 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ އެނެކްސްގެ ތާވަލް 

-0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

 ތައުލީމްގެ ބައި
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

% 

 އަތޮޅުތައް

 މާލެ

 މުޅިރާއްޖެ
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+( 1.84)%ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މައްޗަށް މަހު މާލޭގެ އިންފްލެޝަން ރޭޓް އޮކްޓޯބަރު  ގެ 4102

ފިޔާ ، +(080..)%ކެރެޓް ، +(.008)%މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް  ނެވެ.
 ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެނޭ+( ހިމެނެއެވެ. 0.0.0)%+( އަދި ލޮނުމެދުން 0080.)%ފަޅޯ ، +(0.0.)%ވަޅޯމަސް ، +(.%0.3)

 (-00080)% އަދި ކިއުކަންބާރ، (-...00)%ޓޮމާޓޯ ، (-..0..ގިތެޔޮމިރުސް )% ޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިިދިދަށަށް   އަގުތެރެއިން 

 ހިމެނެއެވެ. 

 
 ން ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށް  އިންފްލޭޝަން ރޭޓްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އޮކްޓޯބަރު   ގެ 4102

ޑީސަލްގެ ( އަދި -....%)ސަިއކަލް ، (-1..0)% ޕެޓްރޯލްށްފައިވާ ބާވަތަކީ ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮދަށަށް މިބައިން އަގު ( ނެވެ. -8..%0)

 ( ދަށަށް ދިއުމުންނެވެ. -008.އަގު )%

 

( -0080)% ންދަތުރުފަތުރުގެ ބައި ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށް ންފްލޭޝަން ރޭޓްމަހު މާލޭގެ އިއޮކްޓޯބަރު ގެ  4102

 . ( ންނެވެ-.00.)%ޕެޓްރޯލް ( އަދި -.000)%ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސައިކަލް މިގޮތުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ނެވެ. 

 

 ނެވެ.+( 00.0)%ބައިން ކާބޯތަކެތީގެ  ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މައްޗަށް ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 4102

ބާވަތްތަކަކީ ކަޅުބިލަމަސް  ހިއްސާކޮށްފައިވާދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މައްޗަށް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މިބައިގައި ހިމެނޭ

މިބައިން އަގު  ންނެވެ.+( 000.)%އަދި އަލުވި ، +(0000)%ގިތެޔޮމިރުސް ، +(.0000)%ކެރެޓް ، +(.00.%)ފިޔާ ، +(..00)%

 ( ނެވެ.-..00)%އަދި ކުކުޅު ބިހުން ، (-0004)%ދަޅުމަސް ، (-00084)%ށްފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ ކާށި ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮދަށަށް 

 
 4102އޮކްޓޯބަރ  42

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް 

  3349497ފޯން:

 econstats@planning.gov.mvއީމެއިލް: 

 


